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ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2017 - 2019

Σύμφωνα με τo Office for National Statistics, οι τουρίστες 
από το Η.Β. πραγματοποίησαν το 2019 93,1 εκατ. διεθνή 
ταξίδια (+3% σε σύγκριση με το 2018, 90,6 εκατ.). Το κύριο 
κίνητρο για την πραγματοποίηση ενός ταξιδίου ήταν οι 
διακοπές (63,0%) και ακολούθως η επίσκεψη σε φίλους & 
συγγενείς (25,3%), τα επαγγελματικά ταξίδια (9,6%) και τα 
Λοιπά (2,1%). Οι δημοφιλέστεροι προορισμοί για το 2019 
ήταν η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, οι ΗΠΑ και η Ιρλανδία
αντιπροσωπεύοντας το 46% των ταξιδίων και το 43% των 
δαπανών. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 7η θέση, με το 90% των 
τουριστών που την επισκέφθηκαν το 2019 να την επέλεξαν 
για την πραγματοποίηση των διακοπών τους.

Ο εισερχόμενος τουρισμός από το Ην. Βασίλειο εμφάνισε 
την περίοδο 2017-2019 αύξηση κατά +16,6% (από 3,0 εκατ.
το 2017 σε 3,5 εκατ. το 2019). Επιμέρους, 2018: -2,0% στα 
2,9 εκατ. και 2019: +18,9% στα 3,5  εκατ. Το μερίδιο 
αγοράς της βρετανικής αγοράς στον εισερχόμενο τουρισμό 
για το 2019 φθάνει το 11,2%, όταν το 2017 ήταν 11,0%. 

Οι αφίξεις από το Ην. Βασίλειο εμφανίζουν έντονη 
εποχικότητα με το 85,7% των αφίξεων για το 2019 να 
καταγράφεται στα Q2 και Q3, ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για 
το Q1 και Q4 ήταν 4,1% και 10,2%.

Σύμφωνα με στοιχεία του UNWTO 2018, η Ελλάδα αποτελεί 
τον 6ο πιο δημοφιλή προορισμό για εξερχόμενα ταξίδια από 
το Ην. Βασίλειο, ενώ οι δημοφιλέστεροι προορισμοί στην 
Ελλάδα σύμφωνα με την ΤτΕ 2019 είναι: τα Ιόνια Νησιά, το 
Νότιο Αιγαίο και η Κρήτη.

Αναφορικά με τις διανυκτερεύσεις των τουριστών από το 
Ην. Βασίλειο, το 2019 καταγράφηκαν 30.349 χιλ. (+14,3% 
σε σύγκριση με το 2017) με μερίδιο αγοράς 13,1% όταν το 
2017 είχαν καταγραφεί 26.552 χιλ. και μερίδιο αγοράς 
12,7%. Η έντονη εποχικότητα παρατηρείται και στις 
διανυκτερεύσεις με το 86,5% για το 2019 να καταγράφεται 
στα Q2 και Q3 ενώ αντίστοιχα στα Q1 και Q4 καταγράφεται 
το 3,4% και 10,1%.

Οι εισπράξεις από το Ην. Βασίλειο το 2019 άγγιξαν τα 
€ 2.564 εκ. (+24,2% σε σύγκριση με το 2017) με μερίδιο 
αγοράς 14,5%. Το 2017 τα έσοδα από την αγορά του Η.Β. 
ήταν € 2.065 εκ. με το ίδιο μερίδιο αγοράς. Στα Q2 και Q3
καταγράφεται το 89,5% των εσόδων για το 2019 ενώ τα 
αντίστοιχα μεγέθη για το Q1 και Q4 ήταν 2,8% και 7,7%

Για ιστορικά στοιχεία βλέπε εδώ

Σύνολο Αφίξεων 2019 31.348.377

από Ηνωμένο Βασίλειο 3.499.325

% επί του συνόλου 11,2%

Top-3 προορισμοί το 2019 Ιόνια Νησιά, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη

Πηγή: Τ τΕ  - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2019 232.463.747

από Ηνωμένο Βασίλειο 30.349.113

% επί του συνόλου 13,1%

Πηγή: Τ τΕ  - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Εισπράξεων 2019 17.679.915.650

από Ηνωμένο Βασίλειο 2.564.176.152

% επί του συνόλου 14,5%

Πηγή: Τ τΕ  - Επεξεργασία INSETE Intelligence

https://insete.gr/eiserxomenos-tourismos/
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Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) για την 
βρετανική αγορά το 2019 ανέρχεται στα 
€ 732,8, υψηλότερη κατά 29,9% από την ΜΚΔ 
που καταγράφεται στο σύνολο της χώρας 
(€ 564,0). Την περίοδο 2017-2019 η ΜΚΔ των 
τουριστών από το Ηνωμένο Βασίλειο 
κατέγραψε αύξηση κατά +6,5% (από € 687,8
το 2017 σε € 732,8 το 2019). 

Παρόμοια εικόνα με την ΜΚΔ εμφανίζει και 
η Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση 
καταγράφοντας την περίοδο 2017-2019 
αύξηση κατά +8,7% (από € 77,8 το 2017 σε 
€ 84,5 το 2019). Η Μέση Δαπάνη ανά 
Διανυκτέρευση της βρετανικής αγοράς ήταν 
υψηλότερη κατά 11,1% αυτής που 
καταγράφεται στο σύνολο της χώρας (€ 84,5
έναντι € 76,1). 

Αναφορικά με την Μέση Διάρκεια 
Παραμονής, οι τουρίστες από το Ηνωμένο 
Βασίλειο πραγματοποίησαν το 2019 κατά 
μέσο όρο 8,7 διανυκτερεύσεις (17,0% 
υψηλότερα από τον μέσο όρο της χώρας, 7,4 
διανυκτερεύσεις). Σε αντίθεση με την ΜΚΔ 
και την ΜΔΔ, η Μέση Διάρκεια Παραμονής 
σημείωσε την περίοδο 2017-2019 μείωση 
κατά -1,9% (από 8,8 διανυκτερεύσεις το 
2017 σε 8,7 διανυκτερεύσεις το 2019).

Συνεπώς η αύξηση την περίοδο 2017-2019 
της ΜΚΔ των τουριστών από το Ηνωμένο 
Βασίλειο οφείλεται εξ’ ολοκλήρου στην 
αύξηση που σημείωσε η Μέση Δαπάνη ανά 
Διανυκτέρευση αφού η Μέση Διάρκεια 
Παραμονής κατέγραψε μείωση. 

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην 

Ελλάδα το 2019
564,0

από Ηνωμένο Βασίλειο 732,8

% του Μ.Ο της χώρας 129,9%

Πηγή: Τ τΕ  - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση 

στην Ελλάδα το 2019
76,1

από Ηνωμένο Βασίλειο 84,5

% του Μ.Ο της χώρας 111,1%

Πηγή: Τ τΕ  - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην 

Ελλάδα το 2019
7,4

από Ηνωμένο Βασίλειο 8,7

% του Μ.Ο της χώρας 117,0%

Πηγή: Τ τΕ  - Επεξεργασία INSETE Intelligence


